
Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

1 

Prova Professor de Matemática 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

 

 

 

Prova 

 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos gerais 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

 

  

INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  

 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

5 

Prova Professor de Matemática 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Quando fala-se em Modelagem Matemática, a teoria pode ser fundamentada em suas diversas 

nuances. Das afirmações abaixo, qual delas não se refere à Modelagem Matemática. 

A) A aplicação da Modelagem Matemática leva a aprendizagem significativa ao trazer os conteúdos 

matemáticos para dentro da vida dos educandos para facilitar a resolução dos problemas reais 

relacionados ao tema.  

B) No trabalho com a Modelagem Matemática, os conteúdos não seguem a ordem lógica como nos 

livros, mas a ordem psicológica, na medida em que vão surgindo novas necessidades. Além disso, 

as interações entre os alunos favorecem as trocas socioculturais e atitudes de respeito pelo diferente, 

ou seja, favorece a aprendizagem de valores e a formação da cidadania.  

C) As características de uma aula no modelo de ensino da Modelagem Matemática estão dentro de 

uma visão onde o processo de conhecimento e a constituição do ser humano são fatores que se 

definem através da hereditariedade maturidade do raciocínio, e assim  excluindo suas interações 

socioculturais na formação das estruturas comportamentais e cognitivas da criança, conforme Rego 

(1995). Assim, neste modelo de aula, o educador não desafia, não amplia nem se coloca a 

disposição para o desenvolvimento individual, restringindo-se apenas ao que ensina, e o aluno tem 

sua capacidade de desenvolvimento limitada. 

D) O professor é mediador entre o conhecimento matemático elaborado e o conhecimento do aluno, 

podendo estimulá-lo a adquirir um determinado conhecimento, no desenrolar das atividades 

interdisciplinares, criando situações em que o educando vivencia aspectos relacionados aos 

conteúdos disciplinares. O professor também é aprendiz, na medida em que aprende junto com o 

grupo sobre determinado tema.  
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12. Tomando-se como parâmetro do processo de estudo da matemática, encontramos o seu ápice na 

aplicação de uma avaliação formativa do educando. A única afirmação correta, referente a esse tipo 

de avaliação é: 

A) A avaliação formativa surge como uma dimensão pedagógica da avaliação nos anos 70 e desde 

então tem tomado diferentes significados ao longo dos tempos, tendo a avaliação formativa dos dias 

de hoje pouco a ver com a praticada inicialmente. É um processo contínuo, dinâmico e processual. 

B) Quando a avaliação formativa surge nos anos 80, ela tem como principal objetivo determinar se 

o aluno atingiu os objetivos que vão sendo definidos ao longo do processo de ensino aprendizagem 

e qual o afastamento do aluno aos objetivos, (Blomm, Hastings & Madaus, 1971). Era muito 

restritiva, muito centrada em objetivos a serem definidos, pouco interativos e, realizada após um 

dado período de ensino e aprendizagem. Esta avaliação enquadra-se conceptualmente em princípios 

de ensino e de aprendizagem como ação e reação entre conhecimento e prática. 

C) Constituir uma parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. Assim, a avaliação 

formativa é um processo estanque, monogâmico e em muitos casos formal. Isto significa que, para 

além dos momentos e tarefas de avaliação formal, a realização das tarefas do dia-a-dia também 

permite ao professor recolher informação para avaliar o desempenho dos alunos e ajustar a sua 

prática de ensino, que somente poderá ser alterada no final do processo, após uma reavaliação dos 

agentes. 

D) Ter predominantemente um propósito informativo, identificando o que os alunos não sabem 

tendo em vista melhorar a sua aprendizagem, mas valorizando também aquilo que sabem e 

proporcionalmente o que são capazes de fazer e de aprender.  

 

13. De acordo com “O Sistema Nacional de Ensino, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”, no 

Art. 2º. a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No Art. 3º. o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios, exeto: 

A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

C) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

D) Nenhuma opção acima está correta. 
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14. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências, é correto afirmar que (na letra da Lei): 

A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até dez anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e vinte e um anos de idade. 

B) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e vinte anos de idade. 

C) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

D) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até dez anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre dez e dezoito anos de idade. 

 

15. Uma das concepções estudadas na Educação Matemática é a Modelagem (Modelação) 

Matemática, muito conhecida através da professora Maria Salet Biembengut, porém esse método é 

uma variação de outros estudos e pode ser definido de várias maneiras, exceto: 

A) Modelagem Matemática é acima de tudo uma perspectiva, algo a ser explorado, o imaginável e o 

inimaginável. A Modelagem Matemática é livre e espontânea, ela surge da necessidade do homem 

em compreender os fenômenos que o cercam para interferir ou não em seu processo de construção. 

B) Na Modelagem Matemática aplica-se o uso de modelos matemáticos de primeiro grau para 

representar exatamente os fenômenos naturais do dia-a-dia dos educandos. Esse método responde a 

todas pressuposições que envolvem o cálculo da matemática fundamental. Não se pode fazer uma 

mistura desse método com outro que aplica exemplos de problemas matemáticos, deve ser único e 

absoluto. 

C) Se a Modelagem Matemática procura modelar um determinado fenômeno da realidade com o 

objetivo de compreender este fenômeno, a Etnomatemática se faz presente, pois ela trata de um 

conjunto de saberes que um determinado grupo cultural possui com um objetivo em comum. 

D) A Modelagem Matemática é uma metodologia alternativa para o ensino de matemática que pode 

ser utilizada tanto no ensino fundamental como no ensino médio. A partir de conceitos gerais, 

procura-se mostrar a importância da matemática para o conhecimento e compreensão da realidade 

onde se vive. Uma forma de avaliar se a Modelagem Matemática é eficiente no processo de ensino-

aprendizagem é estabelecer um paralelo entre o ensino tradicional e o ensino através da Modelagem 

Matemática, abordando aspectos como a pedagogia adotada, a criatividade, o interesse pelo estudo 

de matemática, a motivação e entusiasmo por parte dos alunos, e a avaliação do que eles realmente 

aprenderam com a Modelagem Matemática, levando o professor a refletir sobre a sua metodologia 

de ensino da matemática. 
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16. Etnomatemática é hoje considerada uma sub-área da História da Matemática e da Educação 

Matemática, com uma relação muito natural com a Antropologia e as Ciências da Cognição. É 

evidente a dimensão política da Etnomatemática. Etnomatemática é a matemática praticada por 

grupos culturais, tais como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes 

profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se 

identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos. Além desse caráter antropológico, a 

Etnomatemática tem um indiscutível foco político. A Etnomatemática é embebida de ética, 

focalizada na recuperação da dignidade cultural do ser humano. Qual desses autores abaixo é um 

dos maiores expoentes no Brasil? 

A) Constance Kami. 

B) Jean Piaget. 

C) Schliemann e Bianchini. 

D) Ubiratan D´Ambrósio. 

 

17. Para se realizar um estudo estatístico, para dados não grupados, coletou-se sete variáveis que 

representam as idades de um grupo de alunos do segundo grau, que são: 12 – 14 – 13 – 16 – 15 – 20 

– 15. Nesse caso a média, moda e mediana são respectivamente. 

A) 15 – 16 – 15. 

B) 15 – 13 – 15. 

C) 15 – 15 – 15. 

D) 15 – 13 – 13. 

 

18. Pedro foi às lojas Haven para comprar um par de sapatos e encontrou um que lhe agradou por 

R$ 200,00 (duzentos reais). O vendedor fez uma proposta especial para o Sr. Pedro: três descontos 

sucessivos de 10% para ele pagar o par de sapatos à vista. Quanto pagaria por esse par de sapatos? 

A) R$ 140,00. 

B) R$ 270,00. 

C) R$ 200,00. 

D) R$ 145,80. 
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19. Um professor trabalha com seus alunos avaliando os mesmos através de provas, trabalhos, 

modelagens e montagens. Para cada um dos métodos ele atribui pesos e, após realiza o cálculo da 

média aritmética ponderada. Qual será a média aritmética ponderada da situação a seguir: 

Nota Peso  

8,5 2  

7,5 3  

8,5 4  

9,0 1  

A) 8,375. 

B) 8,5. 

C) 8,25. 

D) 9,0. 

 

20. De um triângulo retângulo pode-se construir muitas obras, como por exemplo, uma ponte, onde 

essa estrutura de figura dá maior sustentação ao conjunto todo. Supondo um triângulo retângulo, 

como abaixo, calcule o valor do perímetro, em metros no desenho. 

 

A) 210 m. 

B) 220 m. 

C) 240 m. 

D) 340 m. 

  

 

 


